ร่างประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
เรื่อง ประกวดราคางานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
ของ มณฑลทหารบกที่ 39 และหน่วยในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดพิษณุโลก ( แผนจัดหาที่1 ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ด้วย กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 มีความประสงค์จะประกวดราคางานซ่อมแซมอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มณฑลทหารบกที่ 39 และหน่วยในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของ กองพลทหารราบที่ 4, มณฑลทหารบกที่ 39, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4,
กองพัน ทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4, กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 และ
กองพลาธิการกองพลทหารราบที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซ่อมปรับปรุงฯ
ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,203,200.-บาท ( ห้าล้านสองแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน )
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจั ดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพบก
โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
/9. ไม่เป็นผู้ได้….

-29. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 2,601,600.-บาท ( สองล้านหกแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดย
ตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบั ติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวด ราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดั งกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอ ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจ การร่ว มค้าที่ จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่ว มค้าที่ จ ด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic
Government Procurement : e-GP ) ของกรมบัญชีกลาง
12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement : e-GP ) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
14. ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุมงานและคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าภาคีวิ ศวกร สาขาวิศวกรโยธา
อย่างน้อย 1 คน
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่………….มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
/ผู้สนใจสามารถ….

-3ผู้ ส นใจสามารถขอซื้ อ เอกสารประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในราคาชุ ด ละ 5,000.-บาท
( ห้าพันบาทถ้วน ) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่.................ถึ ง
วันที่................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mtb39.com และ www.gprocurement.go.th
หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 - 5524 - 5070 ต่อ 73402 - 3 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบ
ถามมายั ง กองทั พ บก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ผ่ านทางอี เมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรื อ
ช่องทางตามทีก่ รมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่.......-........โดย กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะชี้แจง
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.mtb39.com และ www.gprocurement.go.th ในวันที่........................
อนึ่ง การประกวดราคาจ้างฯ ครั้งนี้ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ยังไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ หรือเงินอื่นใดเพื่อใช้ดำเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว
ประกาศ

ณ

วันที่

1

มีนาคม 2564

พลตรี
( นพดล รอดกลาง )
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39
แผนกพลาธิการ

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E. /2564
งานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มณฑลทหารบกที่ 39
และหน่วยในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ( แผนจัดหาที่ 1 )
ตามประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
ลงวันที่
มีนาคม 2564
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39”
มีความประสงค์จะประกวดราคา งานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
ของ มณฑลทหารบกที่ 39 และหน่ ว ยในพื้นที่ ค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช จ้างโดยการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสารทีก่ ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
2. คุณสมบัติของผูย้ ื่นข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
/2.5 ไม่เป็นบุคคล....

-22.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.8 ไม่ เป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่ เข้ายื่ นข้อเสนอให้ แก่
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน
เป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงิน ไม่น้ อยกว่า 2,601,600.-บาท ( สองล้านหกแสนหนึ่งพัน หกร้อยบาทถ้วน ) และเป็น ผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบั ติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคา
เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มขี ้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าราย
ใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการ
ยื่นข้อเสนอ ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่ จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2.11 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ องลงทะเบี ยนในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
( Electronic Government Procurement : e-GP ) ของกรมบัญชีกลาง
2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement : e-GP ) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
/2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอ…..

-32.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้ ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
2.14 ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุมงานและคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรโยธา
อย่างน้อย 1 คน
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือ รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
( ถ้ามี ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทัง้ รับรอง
สำเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวัน
ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(4.2) สำเนาแบบการลงทะเบียนในระบบ e-GP (แบบ e-GP 03-0102) พร้อม
ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(4.3) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง
(4.4) สำเนาทะเบี ยนภาษี มูล ค่าเพิ่ ม ภ.พ.20 พร้อ มทั้ งรับ รองสำเนาถู กต้อ ง
(4.5) สำเนาหนังสื อรับรองตราประทับ ไม่เกิน 3 เดือน นั บถึงวันยื่น ข้อเสนอ
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
/(5) บัญชีเอกสาร….

-4(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จั ด จ้ างภาครั ฐด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ ตามแบบในข้ อ 1.7 (1) โดยไม่ ต้ องแนบในรู ปแบบ PDF File ( Portable
Document Format )
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 1.7 (1)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูป PDF File ( Portable Document Format )
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ผู้ ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้ บุคคลอื่นกระทำการแทนให้ แนบหนังสื อ
มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
ทั้งนีห้ ากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทบี่ รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(3) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(4) บัญ ชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคางานซ่อมแซมอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มณฑลทหารบกที่ 39 และหน่วยในพื้นที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรง ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
(5) ใบเสนอราคา
(6) หนังสือรับรองวิศวกรควบคุมงานจากสภาวิศวกร
(7) หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สาขาก่อสร้าง จากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(8) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็ กทรอนิ กส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (2) โดยไม่ ต้ องแนบในรูปแบบ PDF File ( Portable Document
Format )
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.7 (2)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูป PDF File ( Portable Document Format )
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต้ องยื่ น ข้ อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File ( Portable Document Format )
4.2 ผู้ยื่ น ข้อเสนอจะต้ องกรอกรายละเอี ยดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้ อ 1.2
พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
/ในการเสนอราคา….

-5ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรื อราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทัง้ นี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 154 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 39 ให้เริ่มทำงาน
4.4 ก่อนการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
4.5 ผู้ยื่นข้อ เสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.................ระหว่าง.................น. ถึง...................น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตาม
เวลาของระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผู้ยื่นเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File ( Portable Document Format ) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รั บผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload ) เพื่อเป็น
การเสนอราคาให้แก่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนออื่น ตามข้อ
1.6 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนออื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่ อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 39
จะพิจ ารณาเห็ น ว่าผู้ ยื่น ข้อเสนอรายนั้ น มิใช่เป็นผู้ ริเริ่มให้ มีการกระทำดังกล่ าวและได้ ให้ ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
/(2) ราคาที่เสนอ….

-6(2) ราคาที่ เสนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ รวมภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ า มี ) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพือ่ เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ โดยใช้ห ลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน 260,160.-บาท
( สองแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน )
5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ดหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
5.2 หนั งสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
กรณีผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่...................
ระหว่างเวลา.....................น. ถึง ..................... น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่ อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายืน่ ข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่ จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
/หลักประกัน….

-7หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะคืนให้ผู้
ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ได้พิจารณา
เห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซง่ึ เสนอ
ราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูง สุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพบก โดย
มณฑลทหารบกที่ 39 จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทัพบก โดย
มณฑลทหารบกที่ 39 จะพิจารณาจาก ราคารวม
6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจพิจารณาผ่อนปรน
การตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
6.4 กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่มกี ารผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ป รากฏชื่อผู้ ยื่นข้อ เสนอรายนั้น ในบัญ ชี รายชื่อ ผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ างไปจากเงื่อ นไขที่ ก ำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่
ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
/6.6 กองทัพบก….

-86.6 กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ ยื่นข้อเสนอเป็น ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รั บ การคัดเลื อกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อ ถือได้ว่ายื่นข้อ เสนอกระทำการโดยไม่สุ จริต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อ เสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้
ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
6.7 ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือ
ส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
7. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3
หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ดหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ ดราฟท์
นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่ คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโ ลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2)
/7.5 พันธบัตร….

-97.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด ราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ( ผู้รับจ้าง ) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จำนวนเงินร้อยละ 45% ของเงินค่าจ้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
ซ่อมศาลทหารมาตรฐาน จังหวัดทหารบกพิษณุโลก (มณฑลทหารบกที่ 39) อาคารหมายเลข 353/28, ซ่อมโรงเลี้ยงเรือนจำ จังหวัดทหารบกพิษณุโลก (มณฑลทหารบกที่ 39) อาคารหมายเลข 226/14, ซ่อมห้องอาบน้ำ
อาคารหมายเลข 225/14, ซ่อมห้องน้ำ - ห้องส้วม อาคารหมายเลข 459/40, ซ่อมปั๊มจ่ายน้ำมันประจำที่ ฯ
อาคารหมายเลข 445/04 ของ มณฑลทหารบกที่ 39 เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามรายการและ
สัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 69 วัน นับถัดจากวัน
เริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่.......เดือน............พ.ศ........)
งวดที่ 2 จำนวนเงินร้อยละ 40% ของเงินค่าจ้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
ซ่ อมบ้ านพั กชั้นนายพั น อาคารหมายเลข 113/97, ซ่อมบ้านพั กชั้นนายพั น อาคารหมายเลข 112/97 ของ
กองพลทหารราบที่ 4, ซ่อมห้ องน้ำ - ห้ องส้ วมทหาร อาคารหมายเลข 17/45, ซ่อมโรงเก็บรถยนต์ล้ อ อาคาร
หมายเลข 177/22 ของ กองพั นทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 และ ซ่ อมโรงนอนทหาร อาคารหมายเลข
218/22 ของ กองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตาม
รายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 131 วัน
นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา ( ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ............. )
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินร้อยละ 15% ของเงินค่าจ้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับ
จ้างได้ทำการซ่อมอาคาร กองบั งคับ การกองพัน อาคารหมายเลข 439/37 ของ กองพันทหารสื่ อสารที่ 4
กองพลทหารราบที่ 4, ซ่อมห้องส้วม อาคารหมายเลข 182/05 ของ กองทหารพลาธิการกองพลทหารราบที่ 4,
ซ่อมโรงนอนทหาร กองร้อยทหารเสนารักษ์ที่ 1 อาคารหมายเลข 454/38 และ ซ่อมโรงเลี้ยง อาคารหมายเลข
448/39 ของ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตาม
รายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ ว ให้แล้วเสร็จภายใน 154 วัน
นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา ( ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ............. )
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
9.1 กรณีผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝื นดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10.00
ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
/ 9.2 กรณีที่ผู้รับ….
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เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.09 ของราคางานจ้าง
10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.3
หรือ ข้อ ตกลงจ้ างเป็ น หนั งสื อ แต่ ก รณี จะต้ องรับ ประกัน ความชำรุ ดบกพร่องของงานจ้างที่ เกิด ขึ้น ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 โดยรับมอบงาน โดยต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
11. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคา
ค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้ าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน
ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงิน ทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิ จค้ำประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2) ให้แก่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ก่อนการรับชำระ
เงินล่วงหน้านั้น
12. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของ
เงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ ต่ำกว่า 6 เดือน
( สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย ) หรือของค่าจ้างทั้งหมด ( สำหรับสัญญาที่เป็นราคารวม )
ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกัน ของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใ นข้อ 1.4 (2) หรือหนังสือค้ำ
ประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนั งสือ ค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (2) มาวางไว้ต่ อ กองทัพบก โดย
มณฑลทหารบกที่ 39 เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกัน
ของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
13. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
13.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2564
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ได้รับ
อนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
/ 13.2 เมื่อ กองทัพบก....

- 11 13.2 เมื่อ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของเข้ามาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่า การกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่ างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่ าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
13.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ได้คัดเลือกแล้ ว ไม่ไปทำ
สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
จะริบหลั กประกัน การยื่ นข้อเสนอ หรือเรี ยกร้องจากผู้ ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทั นที และอาจ
พิ จ ารณาเรี ย กร้ อ งให้ ช ดใช้ ค วามเสี ย หายอื่ น (ถ้ า มี ) รวมทั้ งจะพิ จ ารณาให้ เป็ น ผู้ ทิ้ งงาน ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
13.4 กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ
ข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
13.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 คำวินิจฉัยดังกล่าว
ให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
13.6 กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้
โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ไม่ได้
(1) กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้าง
หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจ่ ะทำการจัดจ้างครั้งต่อไป
(2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
/ (3) การทำการ….

- 12 (3) การทำการจั ด จ้างครั้งนี้ ต่อไปอาจก่อให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่ กองทั พบก โดย
มณฑลทหารบกที่ 39 หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ
14. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุไว้ในข้อ 1.5 จะนำมาใช้ในกรณี
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิ
การคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ได้ขยายอออกไป โดยจะใช้สูตรของ
ทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5
15. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อมณฑลทหารบกที่ 39 ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องตกลงว่าในการปฏิบั ติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่าง จากทางราชการหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้
16. งานนี้เป็นงานก่อสร้างควบคุมตาม พ.ร.บ. การประกอบอาชีพงานก่อสร้างในสาขา 6
งานก่อสร้าง โครงสร้างทั่วไป และให้ถือปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0203/ว.123 ลง 27 ตุลาคม 2529 ดังนี้
16.1 ช่างเชื่อมไฟฟ้า
1
คน
16.2 ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายนอก 1
คน
16.3 ช่างไม้และช่างเหล็ก (ก่อสร้าง)
1
คน
16.4 ช่างประปาและสุขภัณฑ์
1
คน
16.5 ช่างก่ออิฐ
1
คน
16.6 ช่างฉาบปูน
1
คน
ต้องมีกรรมกรทำงานประจำอย่างน้อย
18
คน
17. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รั บจ้างต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
/ 18 การประเมิน….

- 13 18 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา
ของผู้ยื่นข้องเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ ยื่ นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่ านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทำสัญญากับกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ไว้ชั่วคราว

กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
พลตรี
1 มีนาคม 2564

